
Kitken. 

Kirlen er Bestemi til at være Liste- 
Itangen i Mennesielivet, Spcendftak 
ten, der hæver Mennestet — i det 

mindste stundom — osp fra Jorden 
og lader det aande en tenere, friere, 
fkistere Luft, hvor det dritter Farin- 
ning, Trost og Haab mod Dagens 
jordiske og urene Sorgen Hvad 
stnlde Kirken beende, hvis den ikke 

betød Taleværelset for Mennestets 
shelligste og bedste Fesseler for den 

Omgang med Gub, hvor Sjcelen af- 
lægger Dogens Arbejbsdkagt og 
staat ten i sin Sondagsklædning for 
Gud og talek fil hans Barmhjertig- 
hed «og faldet til hans Fadethjerte og 
henfmelter i Salighed vesd hans Be- 
siuelM Hvad ssulde vel Præstens 
Embede verte, hvis det iike var Sa- 
lighebens Toll, Taler-met meTIem 
Mennesiet ng Gut-, Brevdnen mellem 

Himmel og Jord. Betragter Prak- 
sien det anderledes, saa fotvalter han 
sit Embrde paa samme Maade ,f-om 
Møllehjulet forvalter sit. Dei dri- 
ver Stenene, det maler og maer 
Bis-det, som nærer Menneslet, uden 
at vide, hvad det got. Deis Birk: 
somhed er en ded, en melanissi Kraft, 
men Præftens bør væte en bevidst, 
levende. E S. Tegnör. 

En Kanal fm Ostersøeu til 
Sortehavet. 

Jnden Russerne endnu er helt 
feerdige med den store scbirisle Jem- 
bane —- Fsorbindelsen mellein St. 
Petetsbokg og del stille Orkan — ta- 

get de fat poa den nye og itle mindre 

beiydelige Opgave: at forbindeØlter- 
søen og Sortehavet ved Hjaslp af en 

kæmpemcessig Kanal Og Russland, 
der lige hat anvendi 950 Mill. Rub- 
ler paa Slinnevejen acnnem Sibi- 
tien, vil silletl i fuld Forftaaelse af 
den enotme Betydnina, en Kanal 
som den her onitalic vil lunne faa 
dels for Landets Oplonist, delsistrai 
tegisi Henseende, med vanlia Energi 
gaa til Løsninaen af KanalprojettcL 

Kanalem hvottil et Par Jngeniø- 
tek hat udarbejdet Planerne, slal 
gaa fra Riaa lved Østersøen) til 

Cherson ved Soklehavet. Kanalen, 
der vil faa en samlet Længde as 
1600 Kilometer, vil paa flere Ste- 

; 
der af sit st benytte Floderne Dy- 

T« na, Beresina og Dnjepr og vil paa 
sm Bei Itydfe syv Banelinier og to 

sog iyve Hovedlandsvejr. Kanalen 
blivet paa det smalleste Sted 35 Me- 
iet bred og faar en Dybde af 8,5 
Meter; den vil lunne passetes af de 

-st-rste russisie Krigsflibe. J hele 
« Anlæggets Længde vil der blive an- 

lagt saalaldte «Vigehavne«. Svnt 
Folge as Jokdsmonnets Bestassenhed 
i de Egne, Kanalen flal gaa igennem. 
menes de telnisie Vansteligheder lun 
at blive faa og smaa, oa hele del 

kcempemæksige Arbejde antages at 
ville viere tilendebragt i Lobet af fern 
Aar. Russler Jngeniøter ansiaar 
de famlede Udgifter til ca. en Mil- 
liard Franks. J denne Sum er ind- 
befattet alle Etsvropriationsvmkost- 
ningerne, alle Opmudringsarbejsder, 
de forflellige Havneanlæg, de store 
Sluser ved Riga og Cherson, Af- 
fpcerringsiSluferne fra alle Pisto- 
derne, endvidere de 7 Jetnbane- cg 
de 22 stoee Landevejsbroet o; s. v. 
L --- 

UVORLEDES MAN VlN- 

DER l V«-IZ(5T 

Fadens Liv er dct Fedtstof, 
den indchoklcr jo mere Fede- 
st0f, des more virkelig Nyttc us 
Faden. Dct er der-im- at T or- 

skclcvcrtran er en kraftig Op- 
byggcr nf Legemsvægtem 

Sc()tt’s Emulsion ak rcn Tor- 
skclcvertran loser Probleme-r 
om hvorlcdcs man skal tagte 
denne-. Dette er en af Grun- 

dcnc, hvorfor Laegcrnc i næstcu 

30 Aar hak- foreskrcvct scott’s 
Emulsion lot alle sygdomme, 
clcr bringe-r Tab, Iloste, For- 
kølclser og Bronchitis. 

« 
Et ak de Lokkemidier der 

Jtilbydcs for at erstatte scott’s 
Emulsion med nogct ander er 

Prisspørgsmaalet. Man spat-er 
nogle fu- Cents pas sit Hel- 
breds Bekostning. scott’ss 
Emulsion kostet- were-, iordi 
det udretter more og gjør derv 
hochst- scncl,ErstCtningsmid1-mc. 
VI vsl stack- Dim on Mo tm pu fort-Most 

dem-'s- « how-I. soc Pakt stun, New York 

o. f. v. Kanalen, der om Natten 

dil blive belyst med elektrisi Sys, 
.menes med en Fart af 6 Knob i Ti- 
«inen at tunne passeres i lnap en 

Uge. 
At denne nye Vandvej, naat den 

en Gang bliver fnldt færdig, vil 
kunne faia stsor Betydning for den 
rugsiste Handel, der her faar en for- 
bedret Abgang til Orienten, Persien 

sog Indien, behøver næppe at beto- 
nes, og mulig Kanalen vil blive bes- 
nnttet of andre Nationers Skibe. th 
dette store kostbare Anlæg endvidere 
vil kunne bringe sde Egne, Kanalen 
tommer til at passen, et ganste 
mægtigt Opsving, tnrde befragt-Z 
som siklert, og endelig vil Llnlceget 
ogsaa i strategisl Henseende faa af- 
gørende Betydning for Russland 

En natlig Kamp. 
A. C.Mc.Farlane. 

1. 

Carpenters, Feder og Søn plej- 
ede at holde deres Butit aaben om 

Leim-gen til Klollen halv volv; 
men faa tog de ogsaa Oprejsning es- 
ter det strenge Slid ved at sove til 
Motten ti den nasste Morgen. Den 
Lordag, sont der her er Tale om, 
havde Unge Clav Carpenter pasfet 
Forretningen helt og holdent paa 
egen Haand, og sdet var blevet Mid- 
nat, for den sidste Farmer, der ille 

havde iunnet blive færdig med at 

tinge om Prifetne, shavde baaret alle 

sine Paller ud paa sin Vogn og var 

loinmen af Sied. 
»De lan godt gaa nu, Saunders«, 

fagde »den unge Catpenter til den ny 
Butitsdkeng. »Jeg maa have gjort 
Kassen op, før jeg lan gaa herfra. 
Siq til Fader, at hvis han ille er 

falden i Sonn, naar jeg komnier 

hjem, ligger jeg ind til ham med 

Ugens Regnslab, for jeg lcegger 
inig.« 

Han harte Saunders søvnigt og 
sterbende gaa fra Der til Den-, me- 

dens han selv satte sig ved den lange 
Dist. Hnn gav sig nu til at sorteke 
og optælle de Penge, der var komne 
ind i Dagens Leb, og var lige ble- 
ven «fcerdig med det Stylke Arbejde, 
da han hatte den trætte Dteng lutle 
Butilsdoken og gaa op ad Gaden til 
detes Has, hvor den gamle Carpen- 
ter laa syg asf Fort-Messe 

2. 

Clay opgjovde hurtig Regnslabet, 
pattede Sølv og Sedler samtnen i en 

tung Rulle og puttede den i fm 
Lomme. Han havde netop tagei 
Rassebogen fretn og luktet den op, 
da han horte Deren til Varehuset 
lnirte oq en Person komme ind gen- 
nem det merke Lagert-um. Han soa 
fotbavset op. Den uventede Gæst saa 
ud til at viere en Jernbaneatdejdek: 
han var høj og traftigt bygget, og 
Lilnsiatet bar Spor af Sud da Olie. 

»Totommets Spiger« sagt-e han 
koliqt og iustede et Pengestyite paa 
Disten. 

Clan tog det meianisk. 
»Det er vist not noget sent«, ded- 

blev den stemmede i en scekdeles hies- 
lig Tone. ,,Jeg tror not, mit llr 
hat tabt i hele denne Uge. Hvad er 

Motten egentlig?« 
lcslcm havde sin Faders kostbare 

liiuldut i Bestel-ommen; inen der var 

noget, der sag-de hom, at han gjorde 
klogest i itte at tage det stem. Han 
vendte sig om for at se paa det lille 
Ur, der stod i Stabet med Sitte- 
og Garnrullernr. Da han igen ind- 
tog sin sorrige Stilling, san han lige 
ind i en Revolvermunding. 

Monden lo baanligt »Det Var 

not en lille Overrastelse for dig, min’ 
Knsö Dei nceste, du nu hat at gere, H 

er at give mig nogle Sedlet til at’ 
svsbe Spigetne ind i; Bantnoter eri 
et udmoerlet Middel til at bebe-re 
dem for Rust. Og naat jeg tcenter 
mig kigtigi om, saa maa du hellerel 
give mig alt, hvad du har; der et( 
not en Bunte lese Smaapenge der if 
Skussen ogsaa. Saa flipper du sors 
at gste Regnstadet vp en Gang til.«; 

Clay siod gansie stille og stitredel 
paa dam. Af og til vætdede han Lee- 
betne med Sipidsen af sin Tungez 
men han tunde iite faa et Otd frem. 
»Von undgtk helft at se paa den tru- 
ende Revolven »Du sial siet ille ve- 
re bange. Du flal date fotholde dig 
wlig og se rigtigt paa denen-Kana- 
riefugl.« Monden ftydede sig Ijeni 
synligt over sin egethttighed. »Men 
priv ikke paa at kaa den til ast« synge, 
det M ikke viere godt for dis. Leg 
innes nu imidlettid, du san strenge 

til at komme hjem og i Seng, ester 
at have goaet og rodet her i en Lond- 
handel den halve Not; det er dersor 
bedst, du slynder dig ojt give mig, 
hvad jeg hor sorlangt « 

Clah stod endnu som rodsæstet ved 

sin S.tol Den sørste Streeck tabte 

sig dog esterhaouden, og han blev i 
Stand til at tcenke roligt over Si- 
tuationen. Han tom til at huske paa. 
hvad man havde ssortalt ham om 

hans Farsader, hvis Fourogerhue ogt 
rustne GettyshurgSvcerd hong hieni- 
Ine i Dogligstuen over hons Portrcet, 

iat han oltid hawde sorstaoet at redde 

ssig nd os en nol sao sorlig Stilling. 
iVar han as samme Stof? Dei vor 

den Slags Ting, man aldrig viste, 
før Tiden tom. Nu var Tiden kom- 
men, og han var slet itke bange. Hon 
sølte sig tun saa yderst hjcelpeløs. 
Esaa lange den lange Dist var intel- 
lem dem, tunde han jo ille udret:e 
nvaet. 

,,’Jtaa, slynd dig nu. Jeg hor ille 
Lust til at staa her og vente til i 

Morgen ti«dlig. Lad os soa den Pen- 
geslusfe tømt.« 

Disse sidfte Ord sik en Jde til at 
dulte op i Clahs Hoved; her vor derll 
Lejlighed, han havde spejdet ester. s 

Monden løstede Klappen op ca« 
ail ind bog Dislen, men holdt sta- 
dig Revolveren reitet mod Clay. Den 
nnge Mond venteve, til den andenf 
var Iige ved Siden of ham, saa tuka 
han Pengestufsen ud. Jdet Starken- 
bøjede Havedet sor at ligge ned i 

Stufsem scenlede han med sdet som- 
uIe Revsolveren en Smule, og i et Nu 
vor Clay over hom. Med den heite- 
Haand sloa han Vaohnet til Side 
og tog et fast Tag om det, med den 

venstre gav han Tyven et voldsontt 
Slag lige inellem Øjnene. 

Under en Strom as Eder og For- 
bondelser vensdte den trusne sig om. 

for ot gengcelde Slaget, men traf il- 
ke sit Maol og forsøgte nu med beg- 
ae Hander at rylle Revolveren til 

fig. Med sammensbidte Tcender greb" 
Cloy ogsaa sat omVaabnet med ven- 

stre Hoand og holdt nu fast med 
dobbelt Styrke. Side om Side, ha- 
lende og træktende, tumlede de srein 
og tilbage og tom snart uden for 
Stronien ud i selve Butitten. 

Her begyndie den egentlige Kamp. 
Jngen as dem forsøgte at brugeHceni 
derne til at slaa med. Det gjoldt 
tun om as al Magt at holde fast paa 
Baabnet; den, der slap sit Tag, var 

Dødsens. En Ting, en Ting olene 
vilde vcere det asgørende, og det vor 

Besiddelsen as Voobnet. Roverenö 
overmodige Stortalenhed var nu 

gaaet over til et vildt Roseri. Han 
vilde i dette Øjeblit betænte sig lige 
saa lidt Paa at sende sin Modstonder 
en Kugle gennem Hovedet som søt 
poa ot toge Pengene sro hom. 

« 

Cloh var suldstcendig pao det rene 

hermed. Men han mærtesde ogsoa, at 
han selv endnu havde sin suldeSthr- 
te, men at den andens Krcester snort 
var udtømte. Han havde Overtoi 
get i Øjeblilket, og det gsaldt nu 

om at benytte sig deros. 
J den ondenEnde as Butillen stod 

en stor Kalkelovn Den var endnu 
meget vorm, do Drengen hovde put- 
tet nogle store Stykker Brcende i den, 
kort sør han gil. Han satte nu sin 
Slulder mod Reverens Brhst og be- 
gnndte langsomt at tvinge hom over 

imod den. Monden geettesde honö 
Hensigt og stred imod as alle Kraf- 
ter. De væltede Stolene og stpdte 
hoordt imod Tender og Patlosser; 
inen Fod for Fod trcengte Cloy hoin 
neerinere over mod Kollelsovnen Ig 
pressede ham til sidst hoordt op mod 
den brede, love hede Ovn. 

Monden streg,ncesten set han kun- 
de have solt den fsrste sviende Sma- 
te. »Slisp mig!« hvinede han, »De 
beendet mig op!« 

Sao gisv sekv Slip poo Revolu- 
ren. Jeg stol selv lade den solde, sao 
er Spillet lige.« 

»De kon do ikte have i Sinlde at 
Grænde mtg levensde!« Monden vred 
og vendte sig svm en asstndig. 

»SAP!« 
»De er en ten Dsævel!« 
,,Slip!« 
Fingrene beghndte ot leg-ne fig. 

han siop Boot-net, sog Cloh lostede 
det longt boet op i den onden Ende 
of den rnmmelige Butit. Monden 
vor sti. Von gjorde et Spring ud 
sto Kollelovnem rettede et rasende 
»Slog M Clohs Doved og fo’r nd 
of Osten. 

l 

t 
J 

s. 

Elah hque itse de til uk flge Re- 
spolveren sp- fom han havde kostet 

«bort; men han vidste, at der laa en 

gammel Rytterpistol i en Skusse i 
Stridespulten nede svesd Døren. Hans 
Haand greb den i Forbisatten og 
derpaa ilede han as Sted ester den 
slygtende Forbryder, ud i den kolde, 
klare, maanelyse Nat. Gaden var 

suldstaensdig Ide. Den unge Mands 
Blod var i stærlt Oprørz Tyven 
havde saaet et godt Forspring, men 

han maatte have fat i Starken. 
Naabe otn Hjælsp vilde han ikke; han 
stulde nsol søre det igennem gansle 
alene. 

Han syldte sine Lunger med den 
kølige, friske Nattelust og fo’r af 
Sted som en Pil. Ned ad Lands- 
byens Gasde gik det, vg Clay saa’, 
at han nu Var lige i Hælene pag 
Flyatningen 

Pludselia bøjede denne as til Si- 
den oa løb gennem Turners Lane 
ned til Floden Der laa Færaeman- 
dens Baad med Aarerne i Tollegan- 
gen, og der var ingen anden Baad It 

opdaae nær og sjern. 
Clay løb som en Hjort, men kom 

akkurat tidsnok til at se Tyven kaste 
sia ned i Banden oa løse Rade-L 
Men Vaaden var ikke til at saa as 
Siedet; den stod fast i Ssandet og 
Gruset paa Flodbttznden 

Knurrende som en arriaHund trak 
Monden en lang Foldekniv op as sin 
Lomnke, lnkiede den op, fo’r i Land 
oa sinrtede med en vild Ed ind paa 
Clay. 

»Naa, saa du vil a«f med Livet al- 
liaevel — —« 

Han holdt inde og stirrede med na- 

ben Mund paa den gamle Pistol. 
»Du skal slet ikke vcere bange«, 

Clan Io muntert, ,,men kommek du 
en Fosdsbred ncermere, gaar det dig 
ilde.« 

Med løstet Vaaben drev han Ty- 
Ven foran sia op til Smedien, hvor 
han ved nogle høje Raab sil hidlaldt 
Smeden og hans Folk. Heie Tiden 
holdt Than Pistolen reitet mod Man- 
dens Tindina, og sørst da Reveren 
var bleven forsvarlig bund-ed sæns 
iede han sit Baaben. 

»Det er bedst, jeg sører ham til 

Hintontown med det samme«, sagde 
Politik-onstablen, der nsu ogsaa var 

kommen til. »Jeg kender den Fyr; 
det er ikke første Gang, han hat ver- 

tet med til den Slags Assæsrer. Jeg 
tør vædde paa, at du hat gfort store 
Øjne«, vedblev han,henvendt til For- 
bryderen, »ved at se en ladt Pistol 
lige for Næsen af dig.« 

»Havde den iike været der, saa stut- 
de jeg snatt have faaet den Dreng ex- 
pederet ud as Verden med min Kniv 
og selv have vceret i Sikkerhed paa 
den andenSide as Floden«, brumm- 
mede Manden. 

»Det var sandelig en Lykke for 
Dem, Carventer, at De havde den 
aamle Pistol liggende, oa endnu hel- 
digere var cdet, at den var ladt«, nd- 
’Irød Smeden. 

»Bei er den slet ikke«, sagde Clav, 
»den hat itte vcetet ladt siden i Som- 
mer: men den hat jo gfort samme 
Nytte.« — 

Ic. Is. Balflcv: 
LastebokL Siatekiismug 

med Irrt ForklarinxL sTcn as Den 

sorcnede dunshs Fiirke anbefaledc). 
Jndbunkcn Tis) Muts 

Vibelhistorie 
Iilliae meb nokIct uf Mitten-J Oiftpric 
cfter Llpostlcnes Dage. anbunbcn 
Uf- Muts-. 

Danish Luth. Publ. Hous e, 
Blair, Nebr. 
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Eisen MI- 

Easy fu- reling 
To casiforna 
Thcsrc is one way of gning to Cxllilnrnixi thslt nffnrds 
all thu- mse Ein-l comfort ilt a minimum ui cxpirnxe 
—thc- Burlinxzton way 

For many years the Burlinkzton has Inscsn tsle- 
ing thuusnnds of pesuplc annuallv t» (J."1lil«(««tn-i. fl his 
tun-l hxls incrmsul euch year because th» hkrrvicc 
given uns thi: huzt to be had for Uns mun(-y. 

The Burlington through tout-ist slcsrping cass 
tun via Dem-er through Colo- 
rn(l()"s mounlsiin stund-U 
through Salt l«.lkc (,«l1y—by 
far the most interesting loutc 
to the-« cui-ist. 

Write me anil l will tell you all About 
the tut-. 
M 

J· IIAICls. Gemach Prissenqtf Ists« 
cmaha· Neb- 

— 

Oratts for svage Mændl 

! 

i 
Elektrisk lete krit. 

) Det kraktigste Balle i Vordem 
For M xnserttsns vonejesty Ein-K ric Relts 

»k- imlfuns cis-m »H» Skalen lnsnr de- et 

uk(-n(1t«..-s·-n(1-Ir x-s--nln"t-k. sum tut-n er 

tl(-rtil»e-t »ich-im- Isnsltor als-Mut uslen (1 
List sur Fluch-unsrele 

nette- esk est nuhot Tilhucl as et stilidt Fik- 
nm. sen-Unget-1«cn,.-«cs.s1(,-tfv- stcs lsckltks et 

lnemlig en nun-. 

l Nun-Jst lu- l«ix-—kmt«f. er ernst og nedJ 
Ahn-et. kmsths »z: »wan Init- mthot Ung- 
dmnnsvns Hin-di- wz lslivrr sur titllig gam- 
mcsh lMssk Ue- ns Nykskunekttsndimrlig For- 
tloj(-l.-t-« ug lplssclkunqesitinner »F H- trzkt sc 
ut sie-tak- l«-(-L(-nse mit-n HEXEN-, di- Imn De 
Hinz lnslhnktlet visit ist lprugcs Eendey Flec- 
tks(’ h· l 

« 

Vi verl. ist De vil liliwk lie-1hre(1cst0gnn- 
7hefnles vuit lia-ltt«:tilun(1r(-. ng sunlecless vll 
vi lot-w- emmtttst sur vnkt srivillige lsdlækp 

Vi nsmes netnxk hvml vi Si er. den-l os De- 
nststsvss ug Adnsssr mal YOU-naser og 
bit-Hist vil Miw senilt Dem gmtiesh 

IERS b Y sPEClAL TY. c0. , 
320 A Weldon Bdg.. jetsey City-. N. Y. 

Mcget Land og ct stort 
Antal Kanne ei til Salg i et as de størjte 
danske Zeulemcnker i Amerika. 

Lm ncmnete splycininger shio til 

P. E. Slllith, ikandinavisk Landagent, 
Vibora, S. Tak. 

Zitauoer 
og Orglexn 

sc un giv snig Anleds 
ning til at give Ly- 
loszuingcrangtmrnde 
Pnfer og Vctali1tgs- 
otlkaar, og man Jknl 
finde, m tilgen har 
bedu- Vctingelser at 
numbe. Lolysz naak 
Te sk1·ioc1·, hvad Te 
ønskch 
Piano elln TkgeL 
Carl Annalan- 

Wlmlisxive l((-1»r(«skntakiv 
006 Nicullet Axscnne 
dlittltrzss2tplig.Minn. 

Ansgar college. 
Hukchinson, Minn., 

F 

sluttede til Jul, den 23. December, med 
258 Elcver. Arbejdet genoptages den 
4. Januar-, til hvilkcn Tid Isyo Elsvsk 

optsxcs· 
Gode Vikrelsek og andre Bekvemmes 

ligbeder forsikres alle, som onst-er at 

komme til Nytantn 
skriv ektet Ratalog og andre Oplyss 

gingen 
fl. W. Foxlm A. M» 
Hutchinsov, Minn. 

« For Salg. 
Pan Grund as Bortrejfe unstet unt-mes- 

nede at sælge en i god Dcift vætende Model- 
forketning« en Ukmagek- og JuvelrysFotrev 
ning, samt to gebe Beboelfeshusr. Der et 

beliggendei en gob Byi det støtste banske 
Settlement i det nordlige Iowa. Her er to 
sanfte Kirker. Fortetningetne er de eneste i 

Byen af sin Slags. 
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